
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klas I-III
„Ścieżka zdrowia”
Zajęcia zintegrowane w obszarze
 aktywności polonistycznej, technicznej i ruchowej.

Oczekiwane efekty zabiegów dydaktycznych i wychowawczych po zrealizowaniu 
scenariusza zajęć:
- uczeń słucha i analizuje treść słuchowiska „Szkolna olimpiada”;
- potrafi wyjaśnić co oznacza sformułowanie „ścieżka zdrowia”;
- potrafi uzasadnić potrzebę uprawiania sportu;
- umie ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej lub sylabowej;
- odczytuje wyrazy za pomocą klucza;
- umie rozwiązać krzyżówkę;
- wykonuje pracę plastyczno-techniczną z surowców wtórnych;
- wypowiada się na podany temat, polemizuje, szuka odpowiedzi na stawiane pytania;
- ocenia postępowanie bohatera słuchowiska;
- wykonuje pracę plastyczno-techniczną z surowców wtórnych.

Edukacja polonistyczna 
Zadania do zajęć: rozmowa o potrzebie uprawiania sportu inspirowana 
słuchowiskiem „Szkolna olimpiada”:

- słuchanie opowiadania 
- rozmowa z uczniami na temat przygód Kuby 
- ocena postępowania Kuby i Kacpra 
- odpowiadanie na pytanie, co to jest ścieżka zdrowia 
- rozwiązywanie krzyżówki
- układanie dań z rozsypani wyrazowej
- układanie wyrazów z sylab
- układanie wyrazów z zaszyfrowanych liter

Edukacja techniczna 
Zadania do zajęć: wykonanie makiety ścieżki zdrowia z surowców wtórnych:

- budowanie w parach makiety z rolek po papierze toaletowym i kartoników po lekach 
- malowanie makiety farbami
- zabawa z kolegami 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
Zadania do zajęć: zabawy ruchowe.



Tok lekcji:

1. Wprowadzenie. Uświadomienie celu lekcji.
Nauczyciel pyta uczniów czy wiedzą co to jest „ścieżka zdrowia”? Kto z was był kiedyś 
na ścieżce zdrowia? Co to jest olimpiada? Kto może startować w olimpiadzie? W jakich 
dziedzinach sportu można startować w zawodach?
Wypowiedzi dzieci.

2. Nauczyciel proponuje wysłuchanie słuchowiska „Szkolna olimpiada”.

3. Rozmowa z uczniami nt. słuchowiska:

- Kto jest głównym bohaterem opowiadania?
- Jak Kuba radził sobie w szkole na lekcjach?
- Jak Kuba spędzał swoje wakacje?
-Czego Kuba nauczył się od swoich dziadków?
- Jakie znaczenie miała przyjaźń Kuby z Patrykiem?
- Jakie postanowienie miał Kuba z nowym rokiem szkolnym?
- Czy sport jest ważny w życiu każdego dziecka?
- Jaki sport ty uprawiasz najchętniej?
Wypowiedzi dzieci.

4. Wykonanie karty pracy odpowiednio do klasy 1, 2 lub 3 załącznik.

Dla klasy 1:

1. Ułóż wyrazy z rozsypanki sylabowej.
(Jakub, bieganie, góry, sportowe, olimpiada, medal)

2. Podpisz obrazki.
(pomidor, cukierki, cytryny)

3. Utwórz i zapisz wyrazy złożone ze wskazanych liter według szyfru.
(praca, ramka, miarka)

4. Pokoloruj chłopca, który biegnie i narysuj tło do obrazka. 



Dla klasy 2:
1. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

(Kuba był doskonałym uczniem. Dziadek chłopca mieszkał w górach. Jakub uwielbiał jeść 
kaszę z warzywami.)
2. Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.

3. Narysuj Kubę w stroju sportowym.

4. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego warto uprawiać sport?

Dla klasy 3:

1. Rozwiąż krzyżówkę.

(farby, miska, marchewka, magik, makaron, rok, upał, prezent, widelec, serwetka, kuchnia 
HASŁO: FIRMA KUPIEC)

2. Uzupełnij tekst z lukami wyrazami z ramki. Narysuj jak wyobrażasz sobie tak 
przygotowana sałatkę.

5. Przygotowanie do zajęć technicznych. 



Zgromadzenie materiałów plastyczno-technicznych: tekturka, rolki i kartoniki, klej, taśma 
papierowa, patyczki, sznurek, nożyczki, klej, plastelina, farby, pędzel, kubek z wodą, 
ołówek, kasza. Kupiec. 

- dobranie uczniów w pary lub trzyosobowe zespoły.
- wykonanie wejścia na ścieżkę zdrowia i umocowanie jej za pomocą plasteliny;



- przyklejenie do tekturki elementów z rolek i pudełek, które stworzą przybory do 
ćwiczeń na ścieżce zdrowia;

- przyklejamy równoważnię do podstawki;



- rolki imitują drewniane elementy, należy je pociąć na plastry, które będą udawały 
pieńki;

- papierowe rolki przyklejamy do podłoża;
- następnie zamykamy je od góry krążkami papieru;

- dorysuj uchwyty, które przykleją się do rolek;
- zaginamy skrzydełka;
- smarujemy klejem i przymocowujemy;



- smarujemy klejem i przymocowujemy;

- patyczkiem przebijamy rolkę na wylot by przygotować drabinkę;



- potnij sznurek na kawałki ok. 10cm;

- czas przykleić nakładki na drabinki;



- w sposób analogiczny przygotowujemy huśtawkę;

- malujemy farbami podłoże, na zielono trawnik, na brązowo pieńki;



- drogę do biegania smarujemy klejem i posypujemy kaszą, która daje efekt naturalnej 
drogi w parku;

-- makieta ścieżki zdrowia gotowa--
- każdy może wymyślić własne przybory do ćwiczeń na ścieżce zdrowia.



Zajęcia ruchowe:

 Rozgrzewka – maszerowanie po obwodzie koła w rytm muzyki marszowej na
 całych stopach, na palcach, na piętach, unosząc wysoko kolana, uderzając
 stopami w pośladki.

  Zabawa skoczna - układamy na podłodze skakankę i przeskakujemy przez nią
 obunóż, na prawej nodze, na lewej nodze w przód i w tył.
A
 Zabawa lustro – uczniowie stają w parach naprzeciwko siebie. Jeden uczeń
 wykonuje ruchy, a drugie dziecko naśladuje je.

 Zabawa „Ćwicz jak ja!” – dzieci ustawiają się w kole. Jedno dziecko wchodzi
 do środka koła i proponuje 3 ćwiczenia, pozostałe dzieci naśladują prowadzącego
 Następnie dziecko ze środka wskazuje kolegę, który wchodzi do środka i
 proponuje kolejne 3 ćwiczenia.

 Zabawa wyciszająca. Nauczyciel poleca uczniom usiąść w szeregu, jeden za
 drugim. Nauczyciel opowiada jak przygotować obiad. Uczniowie według
 przepisu przygotowują obiad na plecach kolegi. Przykładowy tekst: ubijamy
 kotleta, otaczamy go w mące, wrzucamy na patelnię, kroimy ogórki na surówkę,
 mieszamy ze śmietanką, kroimy ziemniaczki w kostkę.
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KARTA PRACY DO KLASY 1
„Szkolna olimpiada”

Uczeń …………………………………………………………………………………….

1. Ułóż wyrazy z rozsypanki sylabowej.

kub  Ja   ga  bie  nie      ry  gó

we  to  spor  da  lim  o  pia  dal  me

2. Podpisz obrazki.



3. Utwórz i zapisz wyrazy złożone ze wskazanych liter według szyfru.

4. Pokoloruj chłopca, który biegnie i narysuj tło do obrazka.
POMYŚL GDZIE NAJCZĘŚCIEJ BIEGAMY?

F I R M A  K U P I E C

1 2 3 4 5  6 7 8 2 9 10

8,3,5,10,5    3,5,4,6,5    4,2,5,3,6,5 



KARTA PRACY DO KLASY 2
„Szkolna olimpiada”

Uczeń …………………………………………………………………………………….

1. Ułóż wyrazy z rozsypanki sylabowej.

doskonałym  był   Kuba  uczniem.

chłopca  górach.  w  Dziadek  mieszkał

jeść  warzywami. Jakub   z     kaszę     uwielbiał

2. Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej:

kasza, równoważnia,  ścieżka, wafle, warzywa, sport, wyścigi, śniadanie, kupiec



3. Narysuj Kubę w stroju sportowym.

4. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego warto uprawiać sport?





KARTA PRACY DO KLASY 3
„Szkolna olimpiada”

Uczeń …………………………………………………………………………………….

Hasła:

1. Malujesz nimi na plastyce.

2. Mama miesza w niej sałatkę.

3. Pomarańczowe warzywo, lubią je dzieci i króliki.

11.

10.

9.

8.

6.

7.

5.

4.

3.

2.

1.



4. Pan, który czaruje, iluzjonista.

5. Pływa w zupie pomidorowej albo w rosole.

6. Szkolny lub kalendarzowy.

7. Bardzo gorąco.

8. Dostajesz go w dniu urodzin.

9. Możesz nim zjeść obiad.

10. Po jedzeniu przyda się by wytrzeć usta.

11. Pomieszczenie, w którym przygotowuje się posiłki.

Przepisz hasło z krzyżówki:

……………………………………………………………………………………….

2. Uzupełnij tekst z lukami wyrazami z ramki.

Przepis na zdrową sałatkę z kaszą kuskus.

Do dużej ……………... wrzuć pół kostki rosołowej i zalej 2 …………………… wrzątku. 

Następnie wymieszaj wywar dokładnie i ………… szklankę kaszy kuskus. Starannie 

zamieszaj łyżką. Umyj 2 pomidory, ………………… paprykę, ogórka i 3 rzodkiewki. 

Później pokrój je w …………………… . Gdy kasza napęcznieje i przestygnie dodaj 

pokrojone……………………. Dodaj odrobinę soli do ………………..… i wymieszaj 

ponownie. Zdrowa ………………… gotowa!

szklankami, miski, kostkę, żółtą, dodaj, sałatka, warzywa, smaku



Jeśli masz ochotę przygotuj z pomocą mamy lub taty taką sałatkę w domu!

Narysuj jak wyobrażasz sobie tak przygotowaną sałatkę.


